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Istorijų dvarelis liko be 
desertinės Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka sakė, kad „Roko virtuvė“ 
už patalpų nuomą Istorijų dvarelyje susimoka, nors ten veiklos ir nevykdo. Taigi, planai, kad kavinė į Istorijų dvarelį 
pritrauks daugiau lankytojų, neišsipildė.

Mažoji bendrija „Roko 
virtuvė“ jau daugiau nei pus-
metį  nevykdo jokios veiklos 
Anykščiuose išsinuomotose 
Istorijų dvarelio patalpose. 
Pernai liepą čia duris atvė-
re desertinė „Sugar&Grill”, 
tačiau klientai  čia buvo pri-
imami vos keletą mėnesių.

Budrių pradžios mokykla prisiminimuose: 
„Užgiedodavo gaidys, ir keldavomės į mokyklą

lina DAPkienĖ
Budrių pradžios mokyklą, įkurtą 1928 m., lankė ne tik 

vietiniai, bet ir aplinkinių kaimų – Dambuvkos, Raščiaga-
lio, Šovenių, Jurgėnų, Radžiūnų, Girelės – vaikai. 1931–
1932 m. prie Budrių pradinės mokyklos prijungta Girelės 
kaimo pradinė mokykla, kuri kitais metais buvo perkelta į 
Budrius, panaikinant ją kaip atskirą komplektą. 

Uždarius Jusiškio pradinę mokyklą 1964 m., mokinukai 
prisijungė prie Budrių pradžios moksleivių būrio. Nebe-
likus kai kurių kaimų, žymiai sumažėjus vaikų skaičiui, 
2009 m. mokykla galutinai uždaryta. Šiuo metu mūrinia-
me Šovenių kaimo pastate įsikūrusi Budrių bendruomenė 
ir Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Budrių filialas.

Stasė Žibutienė (pirma iš kairės) buvo gera mokinė ir visa-
da sėdėdavo pirmame suole.

Pradėjo veikti 
privati klinika

Kada siūlyti kandidatus Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premijai, 
nežino net anykštėnų išrinktieji

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, Kultūros tarybos narys: 

„...Gal ir buvo. Neži-
nau...“

„Atominis 
devintukas“ 
pasipuošė 
istoriniais 
numeriais

Plėtra. Šią savaitę Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
dar kartą susitiks su MAXIMA 
LT, UAB atstovais, skelbia 
Anykščių rajono savivaldybė. 
Toks susitikimas numatytas 
šį ketvirtadienį. Prieš mėnesį 
„Anykštą“ savivaldybė infor-
mavo, kad šiuose susitikimuose 
kalbamasi apie prekybos centro 
plėtrą Anykščiuose. „Anykštos“ 
žiniomis, naujas prekybos cen-
tras gali iškilti Žiburio gatvėje, 
šalia prekybos centro „Norfa“.

Palaiminimas. Praėjusią sa-
vaitę minint šventojo Pranciš-
kaus Asyžiečio dieną, Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios šventoriuje 
palaiminti anykštėnų auginti-
niai. Renginio iniciatorė – ka-
techetė Daiva Buelė,  klebonui 
Petrui Baniuliui pritarus, žmo-
nes savuosius augintinius  palai-
minti pakvietė jau antrus metus. 
Pranešama, kad bažnyčios šven-
toriuje susirinko žmonių,  nešinų 
katėmis, šunimis, žiurkėnais.

Koronavirusas. Paskutiniąją 
rugsėjo mėnesio savaitę Anykš-
čių rajone  fiksuoti 39 nauji 
koronaviruso atvejai, skelbia 
Anykščių rajono savivaldybė. 
Anykščių Antano Baranaus-
ko pagrindinėje mokykloje ir 
Anykščių Antano Baranausko 
daugiafunkciame centre užfik-
suoti koronaviruso protrūkiai. 
Penki koronaviruso atvejai taip 
pat nustatyti Anykščių ligoninės 
pacientams.

Mirtis. Spalio 1 dieną  apie 
7.30 val. Anykščiuose, Staty-
bininkų g., rastas vyro (g. 1966 
m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Komisariatui 
trūksta tik 
darbuotojų



  
KONKREČIAI

spektras

2021 m. spalio 5 d.

Premija. Šių metų Nobelio 
premija už pasiekimus medici-
nos srityje paskirta amerikiečių 
tyrėjui Davidui Juliusui ir armė-
nų kilmės amerikiečių tyrėjui 
Ardemui Patapoutianui už tem-
peratūros ir lytėjimo receptorių 
atradimą, pirmadienį paskelbė 
Nobelio komitetas Stokholme 
veikiančiame Karolinskos ins-
titute. Prestižinę premiją sudaro 
aukso medalis ir 10 mln. Šve-
dijos kronų (beveik 986 tūkst. 
eurų). Antradienį bus paskelb-
ti Nobelio fizikos premijos, o 
trečiadienį – Nobelio chemijos 
premijos laureatai. Daugiausiai 
dėmesio sulaukiančių literatū-
ros ir taikos premijų laureatai 
paaiškės ketvirtadienį ir penkta-
dienį, o sezoną kitą pirmadienį 
užbaigs ekonomikos premijos 
laureato paskelbimas.

Pinga. Etaloninių rūšių naf-
tos kainos pirmadienį mažėja, 
praėjusią savaitę pakilusios iki 
trejų metų aukštumų. Kai ku-
rie analitikai mano, kad naftos 
gamintojų kartelio šalys gali 
susitarti dėl reikšmingesnio 
gavybos didinimo, nei buvo 
susitarta anksčiau, teigia „Dow 
Jones“. Pasak paslaugas naftos 
sektoriui teikiančios įmonės 
„Baker Hughes“, praėjusią sa-
vaitę eksploatuojamų naftos 
platformų skaičius JAV padi-
dėjo 7 vienetais iki 428.  Tai 
reiškia, kad eksploatuojamų 
platformų skaičius augo ketvir-
tą savaitę iš eilės.

Traukiasi. Iš pareigų trau-
kiasi sveikatos apsaugos mi-
nistro Arūno Dulkio patarėja 
komunikacijai Aistė Šuksta, 
pirmadienį pranešė Sveikatos 
apsaugos ministerija (SAM). 
„Šiandien atsistatydinu iš mi-
nistro A. Dulkio patarėjos par-
eigų. Prisiimu atsakomybę už 
esamas ir galimas pasekmes, 
kurias sukėlė mano priimti 
sprendimai dėl SAM komu-
nikacijos“, – pranešime tei-
gė patarėja. Praėjusią savaitę 
Sveikatos apsaugos ministeri-
ja sulaukė kritikos paaiškėjus, 
jog ruošėsi sumokėti prodiu-
seriams už laidą „Kitokie pa-
sikalbėjimai“, kurioje daly-
vavo ministro visuomeninis 
patarėjas, chirurgas Edgaras 
Kulikauskas, žinomas Ciniš-
ko chirurgo slapyvardžiu. Pats 
pašnekovas teigė apie sandorį 
nežinojęs, tai patvirtino ir lai-
dos rengėjai. Kilus skandalui, 
„Kitokių pasikalbėjimų“ kūrė-
jai ir ministerija pranešė, jog 
už laidą mokama nebus. Su 
mokesčiais ji turėjo kainuoti 12 
tūkst. eurų. A. Šuksta sveikatos 
apsaugos ministro politinio pa-
sitikėjimo komandoje pradėjo 
dirbti pernai gruodžio viduryje, 
kai A. Dulkys tapo ministru.

-Bns

Traupiečius džiugino saviveiklininkai sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Šeštadienio vakarą Traupyje vyko jaukus traupiečių su-
sibūrimas: beveik pilna kultūros centro salė džiaugėsi reži-
sierės Janinos Savickienės, buvusios ilgametės Traupio ben-
druomenės pirmininkės, suburtų kolektyvų pasirodymais. 

Vienas naujausių J. Savickie-
nės „projektų“ – senjorių liniji-
nių šokių kolektyvas „Pavaka-
rys“. Iniciatyvi traupietė sakė, 
kad iš pradžių su moterimis 
susitikdavo pasimankštinti. Vė-
liau mankštą atlikdavo su mu-
zika, o po to senjorės nuspren-

dė išbandyti šokį. Taip ir gimė 
„Pavakarys“.

Sveikindama susirinkusius ir 
jiems dėkodama už dalyvavi-
mą, režisierė paskaitė eilėraštį 
apie jaunystę, brandą ir senatvę 
bei pajuokavo, kad jų kolekty-
vui dar tik pavakarys, bet tikrai 

Janina Savickienė – spektaklių režisierė, ilgametė Traupio 
bendruomenės pirmininkė, rudenišką vakarą traupiečius 
subūrė pabūti kartu.             indrės MUsTeikYTĖs nuotr. 

ne vakaras. Todėl moterys dar 
turi planų pakeliauti, pakeisti 
įvaizdį.

Traupiečius pasveikino ir 
bendruomenės pirmininkė Aly-
tė Obelevičienė. Ji dėkojo J. 
Savickienei už iniciatyvumą, 
susirinkusiems – už aktyvumą 
bei linkėjo kolektyvams svei-
katos ir gražių darbų.

Po moterų šokių kolektyvo 

pasirodymo traupietis Antanas 
Grimža susirinkusiems gražia 
tarmiška kalba pasekė tris pa-
mokančias pasakas apie godu-
mą: „Ponai danguje“, „Teisin-
gos dalybos“ bei „Du broliai“.

Traupiečius nudžiugino ir J. 
Savickienės režisuoto spekta-
klio „Jubiliejus“, kurį suvaidi-
no mėgėjų teatras „Jazminas“, 
premjera.

Traupiečiams šoko režisierės Janinos Savickienės subur-
tas senjorių linijinių šokių kolektyvas „Pavakarys“.       

Pradėjo veikti privati klinika Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, spalio 4-ąją,  Anykščiuose pradėjo veikti priva-
ti klinika „Medicinos namai“. Tai pirmoji platų paslaugų 
spektrą teikianti privati medicinos įstaiga Anykščiuose.

Klinikoje dirba šeimos gydy-
tojos Diana Iricijan, Rita Juo-
diškienė, Gabėta Šinkūnaitė, 
vaikų ligų  gydytoja Marina Pa-
levičienė. Šioje klinikoje teikia-
mos odontologijos bei akušeri-
jos-ginekologijos paslaugos.

„Medicinos namai“ įsikū-
rė rekonstruotame buvusiame 
Anykščių miesto knygyno pas-
tate. Klinika patalpas nuomoja-
si iš UAB„Paslaugų idėja“, kuri 
buvusį knygyną pritaikė gydy-
mo įtaigos veiklai.

Klinikos atidaryme sveiki-
nimo žodį tarė Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius, 
patalpas pašventino Anykščių 
Šv.Mato parapijos klebonas Pe-
tras Baniulis. Kolegas per klini-
kos atidarymą aplankė Anykš-
čių rajono ligoninės direktorius 
Dalis Vaiginas bei Anykščių 
psichikos sveikatos centro di-
rektorius Audronius Gustas.

Pirmadienio rytą į naująją 
kliniką jau ėjo anykštėnai. Prie 
registratorių stalo rikiavosi bū-

Buvusiame Anykščių knygyno pastate dabar laukiama 
pacientų.

simų klientų eilė.
Lauke pirmadienį dar dirbo 

statybininkai - dar buvo likę 

nebaigtų smulkių fasado ap-
dailos darbų, nesuklotos trin-
kelės.  

Komisariatui trūksta tik darbuotojų Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Spalio 2-ąją, šeštadienį, minėta Angelų sargų - policijos 
diena. Penktadienį Utenoje surengtoje bendroje Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato šventėje pa-
gerbti geriausi regiono pareigūnai.

Utenos apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato virši-
ninkas Vytautas Vaiškūnas už 
nepriekaištingą ir pavyzdingą 
tarnybinių pareigų atlikimą 
apdovanojo ir keturis Anykš-
čių rajono policijos komisari-
ato pareigūnus. Antrojo laips-
nio policijos pasižymėjimo 
ženklu „Už nuopelnus“ apdo-
vanotas  inspektorius Rolan-
das Kaulakys, pirmojo laips-
nio policijos pasižymėjimo 
ženklu „Už nepriekaištingą 
tarnybą“  - vyresnioji inspek-
torė Lina Strazdienė, trečiojo 
laipsnio policijos pasižymėji-
mo ženklu „Už nepriekaištin-
gą tarnybą“ - vyresnysis ins-

pektorius Arnoldas Čepokas, 
o viršilai Rokui Ladauskui 
įteikta padėka.  

„Anykštos“ pakalbintas 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas  Jonas 
Cicėnas dėstė, jog  Anykščių 
rajono policijos komisariatas 
pastaruoju metu, vertinant ap-
rūpinimą darbo priemonėmis, 
gyvena gerus metus. Pasak 
J.Cicėno, per dvejus metus 
komisariatas gavo šešis naujus 
automobilius, o pati seniausia 
transporto priemonė, esanti 
Anykščių policininkų auto-
parke, pagaminta prieš penke-
rius metus. Anykščių pareigū-
nai aprūpinti naujais ginklais, 

specialiosiomis priemonėmis. 
Tiesa, pareigūnų komisariatui 
trūksta. Anykščių rajono poli-
cijos komisariate dirba 52 pa-
reigūnai, o 6 etatai yra laisvi. 
Visi laisvi etatai yra pirminės 
grandies, taigi, prasčiausiai 
apmokamų pareigūnų. Kadrų 
pirminėje grandyje trūkumas, 
pasak J.Cicėno, yra bendra 
visos Lietuvos policijos pro-
blema. 

„Norėtųsi daugiau rajono 
vadovų ir tarybos narių dėme-
sio. Anykščiai - turistų traukos 
centras. Svečių ir anykštėnų 
saugumu galima pasirūpinti 
ir techninėmis priemonėmis. 
Viešųjų erdvių stebėjimo prie-
monių įrengimas sumažintų 
namo išvažiuojančių nelai-
mingų turistų skaičių, taip pat  
būtų saugiau ir anykštėnams“, 
- kalbėjo J.Cicėnas.   

Anykščių rajono policijos 
komisariato viršininkas 
Jonas Cicėnas sako, kad 
seniausias Anykščių pa-
reigūnų naudojamas tar-
nybinis automobilis paga-
mintas vos prieš penkerius 
metus.



SITUACIJA 2021 m. spalio 5 d.

komentarai

(Atkelta iš 1 psl.)

Istorijų dvarelis liko be desertinės
Anykščių rajono savivaldy-

bės Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Audronė Savickienė  prisipaži-
no tik iš „Anykštos“ išgirdusi, 
kad  iš savivaldybės išsinuomo-
tose patalpose mažoji bendrija 
„Roko virtuvė“ veiklos jau ke-
letą mėnesių nevykdo.

„Aš nelabai po kavines vaikš-
tau, tai nelabai ir žinau, kas ten 
vyksta“, - sakė ji.

Pasiteiravus, ar, jei nuomi-
ninkas išsinuomotose patalpose 
nevykdo jokios veiklos, su juo 
galima nutraukti nuomos sutar-
tį, A.Savickienė sakė, kad tai 

„labai slidus dalykas“ ir patarė 
šiuo klausimu kreiptis į Anykš-
čių Liudvikos ir Stanislovo Di-
džiulių viešąją biblioteką, nes ji 
patikėjimo teise valdo Istorijų 
dvarelyje nuomojamas patal-
pas.

Anykščių Liudvikos ir Sta-
nislovo Didžiulių viešosios 
bibliotekos direktorius Romas 
Kutka „Anykštai“ sakė, kad 
mažoji bendrija „Roko virtuvė“  
nuomos mokestį už patalpas 
Istorijų dvarelyje moka. Pri-
minsime, kad Anykščių rajono 
tarybos sprendimu šis 130 Eur 
dydžio mokestis mažosios ben-
drijos „Roko virtuvė“ vadovo 
Roko Galvono prašymu buvo 

sumažintas 50 proc. Prašymas 
buvo grindžiamas tuo, kad 
sklandžiai desertinės „Sugar 
&Grill”veiklai koją pakišo ko-
ronaviruso pandemija ir karan-
tinas.

„Kiek žinau, R.Galvonas tu-
rėjo problemų su personalu, be 
to, apyvarta nukrito“, - apie tai, 
kodėl Istorijų dvarelyje nevei-
kia desertinė, sakė R.Kutka.

Jis negalėjo atsakyti, kiek jau 
laiko desertinė Istorijų dvare-
lyje neveikia, nes teigė tuo ne-
pasidomėjęs dėl „kitų reikalų“. 
R.Kutka tik minėjo, kad deser-
tinė dar bandė gyvuoti ruošda-
ma maistą išsinešti.

Pasiteiravus, ar neplanuoja-

ma su patalpų nuomininku Isto-
rijų dvarelyje nutraukti nuomos 
sutarties, kadangi jis ten nevyk-
do veiklos, R.Kutka sakė, kad 
tokių planų neturintis.

„Ne, o paskui matysime. Jei 
karantiną, pavyzdžiui, įves, tai 
tuo viskas ir gali baigtis. O nu-
traukti sutartį su nuomininku 
galime tik tada, jei jis nemoka 
nuomos mokesčio, mokesčių 
už komunalines paslaugas. 
Tuomet eina įspėjimai ir su-
tarties nutraukimas“, - aiškino 
R.Kutka.

Mažoji bendrija „Roko vir-
tuvė“ patalpas Istorijų dvarely-
je yra išsinuomojusi penkerių 
metų laikotarpiui.

Pasidomėjus, ar Istorijų dva-
relio lankytojai nėra skriaudžia-
mi, kad desertinės durys jiems 
užvertos, bibliotekos direktorius 
R.Kutka sakė, kad lankytojų Is-
torijų dvarelyje dabar mažai, nes 
edukacinės programos daugiau-
sia vedamos nuotoliniu būdu.

Parašius į desertinės „Su-
gar &Grill”paskyrą feisbuke ir 
pasidomėjus, ar desertinė dar 
veikianti, sulaukėme atsakymo, 
kad ji šiuo metu nedirba.

Mažoji bendrija „Roko vir-
tuvė“ Anykščiuose taip pat turi 
restoraną „Puntukas“. Jis lan-
kytojus priima  ne visą darbo 
savaitę – nuo ketvirtadienio iki 
sekmadienio.

Kada siūlyti kandidatus Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijai, nežino net anykštėnų išrinktieji

Šią savaitę posėdžiausianti Anykščių rajono savivaldybės Kultūros taryba priims sprendimą, 
kuriam iš pasiūlytų kandidatų rekomenduoti suteikti Teresės Mikeliūnaitės kultūros premiją.

„Anykšta“  pašnekovų teiravosi, kokiais kanalais juos pasiekė informacija, kad šiai premijai 
gauti galima siūlyti kandidatus, ar tuo domėjosi, ar žino, iki kada  galima teikti siūlymus. Pa-
šnekovų taip pat klausėme, ar, jų manymu, reikėtų viešinti visų asmenų, kuriems siūloma skirti 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros premiją, pavardes.

Beje, „Anykštos“ kalbinti Anykščių rajono tarybos nariai patys nežinojo, kad  2021 m. birže-
lio 30 d. priėmė sprendimą Nr.1- TS-214, kurio 2.3 punktas draudžia viešinti informaciją apie 
savivaldybės premijoms teikiamus kandidatus.

Rajono tarybai 
šis klausimas 
nepristatytas

Dominykas TUTKUS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, Švietimo, kultūros, spor-
to ir turizmo komiteto narys:

- Norint, kad ši informacija 
pasiektų, turbūt tuo reikėjo do-
mėtis. Aš to nedariau. Manau, 
kad apie tai, kad paskelbtas 
kvietimas teikti kandidatūras 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijai, Anykščių rajono tary-
bos nariai turėjo būti supažin-
dinti per komitetų posėdžius, 
tačiau šis klausimas  mums ne-
buvo pristatomas.

Manau, kad Teresės Mike-
liūnaitės kultūros premija yra 
reikšminga – tai ne tik dėme-
sys, bet ir finansinis įvertini-
mas. Kas nenorėtų gauti premi-
jos? Bijau sumeluoti, tačiau ar 
jos dydis ne 5 tūkst. eurų?

Ar reikėtų viešinti visus pa-
siūlytus Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijos kandidatus, 
priklauso nuo koncepcijos. Pa-
vyzdžiui, Lietuvos kino ir tele-
vizijos kino apdovanojimuose 

„Sidabrinė gervė“ yra paskel-
biami keturi kandidatai, iš ku-
rių vienas nugali. Čia garbė ne 
tik būti apdovanotam, garbė ir 
tiems, kurių kandidatūros buvo 
pasiūlytos.

Nežinau, kodėl yra priimtas 
toks sprendimas - neviešinti 
visų kandidatų, pasiūlytų Tere-
sės Mikeliūnaitės kultūros pre-
mijai, pavardžių. Gal kažkam 
iš menininkų nemalonu būti 
nominuotam, bet neapdova-
notam? Nors pats manau, kad 
reikėtų viešinti visų kandida-
tų pavardes. Tuomet išeitų dar 
didesnis „piaras“. Apdovanoji 
vieną, o pagerbi bent kelis as-
menis.

Premijos 
laureatus turėtų 
rinkti ne tik 
profesionalai

Romualdas GIŽINSKAS, 
anykštėnas:

- Aš domiuosi tais dalykais, 
tačiau šiemet tikrai negirdėjau 
apie Anykščių rajono savival-
dybės kvietimą teikti kandi-

datus Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijai. Anksčiau 
apie tai sužinodavau iš „Anykš-
tos“ portalo, tačiau dabar to-
kios informacijos nemačiau 
(Anykščių rajono savivaldybė į 
„Anykštos“ redakciją oficialiai 
nesikreipė, kad būtų viešina-
mas kvietimas teikti kandidatus 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijai gauti,- red.pastaba).

Manyčiau, kad reikėtų pa-
viešinti visų asmenų, pasiūlytų 
Teresės Mikeliūnaitės premijai 
gauti, pavardes. Ar jūs prisime-
nate, kaip ši premija buvo skirta 
Žilvinui Pranui Smalskui?  Aš 
jį vadinu „Anykštietišku Ro-
denu“. Pastatė savo medines 
skulptūras, kurios jau supuvo ir 
tapo pajuokos objektais, žmo-
nės iš jų juokiasi.

Teresės Mikeliūnaitės kul-
tūros premijos laureatus turėtų 
rinkti ne tik Sigučio Obelevi-
čiaus profesionalai. Turėtų būti 
balsuojama „Anykštos“ portale 
ir apie pasiūlytus kandidatus 
savo nuomonę galėtų išreikšti 
žmonės. 

Jeigu dabar vyrauja tokia 
demokratija dėl skiepų ir kitų 
dalykų, tai Anykščiai visos Lie-
tuvos mastu, vertinant demo-
kratiškumą, labai atsilieka. Man 
tos priežastys labai aiškios, nes 
dvi kadencijas buvau Anykščių 
rajono tarybos narys, tačiau ne-
norėčiau jų įvardyti.

Esu bendravęs su T. Mike-
liūnaite. Kartu važiuodavome 

į folkloro ekspedicijas. Tais 
laikais ji buvo labai demokra-
tiškas žmogus. O dabar vyksta 
savotiškas pasityčiojimas – pa-
sirenkamas vienas kandidatas, 
nutarus iš anksto, kad jis taps 
premijos laureatu.

Dabar neaišku, 
su kuo laureatas 
rungėsi

Julius JAKUBĖNAS, 
Anykščių kultūros centro re-
žisierius:

- Gal aš tiesiog su kvietimu 
teikti kandidatus Teresės Mike-
liūnaitės kultūros premijai gauti 
nesusipažinau. Man to kvietimo 
neteko matyti, nes buvau „užsi-
knisęs“ įvairiais reikalais. Neži-
nau, iki kada reikia šiai premi-
jai pateikti kandidatūras, žinau 
tik, kad tai reikia padaryti labai 
greitai, nes tam skirtas trumpas 
laiko tarpas.

Nepaviešinti visų pasiūlytų 
kandidatų į Teresės Mikeliūnai-
tės kultūros premiją nėra geras 
sprendimas. Pagalvokit, kaip at-
rodytų, jei būtų skelbiami „Os-
karų“ nugalėtojai, bet nežinotu-
me, kas jiems buvo nominuoti. 
Čia vien numinuotam būti yra 
prestižas, o mes to prestižo ne-
keliame, neskelbdami, kas nu-
minuoti kultūros premijai. Ma-
nau, reikėtų viešinti visą sąrašą, 
nes dabar išrenkamas premijos 
laureatas, bet visai neaišku, su 
kuo jis rungėsi.

Gali būti, kad prieš įteikiant 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 

premiją, atsiranda komentarų 
su teiginiais, kad jau iš anksto 
nuspręsta, kam ta premija bus 
įteikta. Bet čia atsimuša į kitą 
dalyką. Mes kalbame apie pre-
miją labai mažai bendruomenei. 

Įsivaizduokite, kad kiekvie-
nais metais reikia surasti nu-
sipelniusį, o žmonių yra tiek, 
kiek yra. Galbūt reikia premijos 
nuostatus plėsti, tuomet atsiras 
daugiau norinčiųjų šiai premijai 
teikti kandidatus ir daugiau no-
rinčiųjų ją gauti.

Kvietimas gal ir 
buvo...Nežinau...

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, Kultūros tarybos narys:

- Tiksliai nepasakysiu, ar 
žinojau, kad yra paskelbtas 
Anykščių rajono savivaldybės 
kvietimas teikti kandidatus Te-
resės Mikeliūnaitės kultūros 
premijai. Gal ir buvo. Nežinau.

Kas čia bloga, jei būtų vieši-
namos visų kandidatų Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premijai 
gauti pavardes? Nežinau, kodėl 
jos neviešinamos, jūs manęs to 
neklauskite. Jei jūs manęs to pa-
klausėte, dabar jau aš galėčiau 
tuo pasidomėti ir paklausti.

Atostogavau užsienyje, ką tik 
grįžau, todėl dar ne visai „įsi-
važiavęs“. Žinau tik, kad kaž-
ką Kultūros tarybai iki spalio 
6 dienos turiu pateikti. Gavau 
elektroninį laišką, tačiau iki 
galo jo taip ir neperskaičiau.

-AnYkŠTA
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Mieli Mokytojai,

Nuoširdžiai sveikiname Tarptautinės mokytojų dienos 
proga! Šiais metais norime tarti ypač didelį AČIŪ už Jūsų 
pasišventimą darbui, betar-
pišką bendravimą ir supra-
timą, o labiausiai už vai-
kams skirtą dėmesį ir laiką, 
ugdomą meilę mokymuisi, 
įkvėpimą ir beribes žinias. 

Stiprybės, pozityvumo ir 
kantrybės Jūsų darbe!

VšĮ „Bruneros“

Budrių pradžios mokykla prisiminimuose: 
„Užgiedodavo gaidys, ir keldavomės į mokyklą

Šiuo metu Kaune gyvenantis Albertas Burneika Budrių bendruomenei yra padovanojęs 
įrėmintą nuotrauką, kurioje – 1928 m. pradžios mokykla. Ją lankė Alberto tėvai Zofija 
Gudėnaitė Burneikienė ir Petras Burneika.   

Budriuose gyvenanti Stasė 
Dzienaitė-Rulevičienė atsimena 
savo mamos Janės Gaukšaitės 
(Dzienienės) pasakojimus, kad 
pastatas buvęs prie sankryžos 
specialiai atkeltas: „Tai buvo at-
keltas ištuštėjęs tremtinių, tik jų 
pavardės nebeatsimenu, namas. 
Žinau, kad tie žmonės vėliau krei-
pėsi dėl turto grąžinimo ir gavo 
kompensaciją. Tame pačiame 
pastate dar veikė ūkio kontora, o 
antrame aukšte – biblioteka. Na 
o  prieš tai veikusioje mokykloje 
liko klubas-skaitykla. Visais lai-
kais mokykla siejosi ir siejasi su 
šeimai ir visuomenei reikalingu 
šviesos židiniu“.   

Jadvyga Vainonienė (mer-
gautinė pavardė – Ivanauskaitė) 
Budrių pradžios mokyklą lankė 
nuo trečios klasės. „Atsimenu, 
kad pirmą ir trečią klases tuomet 
mokydavo vienas mokytojas, o 

antrą ir ketvirtą – kitas mokyto-
jas. Mokytojavo žmona ir vyras 
Kerbeliai. Buvo didelė patalpa ir 
sustumiama pertvara. Keturios 
eilės suolų stovėjo. Dvi eilės – 
viena klasė. Nedaug tų vaikų 
buvo, girdėdavom, ko moko kitų 
klasių moksleivius. Pamokos 
vykdavo ir šeštadieniais. Kai pir-
mame aukšte sieną sustumdavo, 
padarydavo šokių salę. Be to, dar 
atveždavo ir rodydavo filmus“, – 
prisiminimais dalijosi moteris.

„Mano mokytoja buvo Isiūnai-
tė iš Laviškio kaimo. Vardo jau 
neatsimenu. Mat tai buvo maž-
daug 1946 metai. Kai fotografas 
buvo atvykęs, tai nusifotografa-
vo abi – Šereikaitė ir Isiūnaitė“, – 
komentavo išsaugotą nuotrauką 
Alfonsas Dapkus. 

Per visą Budrių pradžios mo-
kyklos gyvavimo istoriją dirbo 
mokytojai Juozas Smalčius, 
Olga Grinaitė, Birutė Šepetytė, 
Elena Mikulėnaitė, Elena Še-
reikaitė, Vanda Meškauskaitė, 
Jadvyga ir Anicetas Kerbeliai, 

Mokykla keitė vietas

Išnuomuotose patalpose pra-
dėjusi veikti pradžios mokykla 
yra ne kartą keitusi savo lokaciją. 
„Iš pradžių mokykla veikė pas-
tate netoli nuo Budrių sankry-
žos, kur dabar gyvena budrietė 
Loreta Kirkienė. Viena patalpa, 
bet visos keturios klasės joje! 
Vėliau vienam ir kitam pastato 
gale buvo įrengta po klasę, mat 
troba dviejų galų buvo, o per vi-
durį gyveno mokytoja. Ir Tapi-
liūtė su trim vaikais dar gyveno. 
Visi vadino ją Tapiliūte, niekas 
vardu Teofilė nekvietė (šypsosi 
– red. past.). Po kilusio nedidelio 
gaisro, suniokojusio mokyklą, 
išskaidė klases į kitus pastatus: 
į Šereikų trobą maždaug metus 
ėjo vienos klasės mokiniai, o į 

paežerėje gyvenusių Kalibatų 
gryčią – kitos klasės mokinukai. 
Mokydavo „stancijoj“ ar kuria-
me didesniame trobos kamba-
ryje, kur būdavo pečius. Po to 
mokykla buvo perkelta vėl prie 
sankryžos, į erdvų dviaukštį me-
dinį namą“, – pasakojo Šovenių 
kaime gyvenanti Stasė Žibutienė 
(mergautinė pavardė – Liubkevi-
čiūtė), pradžios mokyklą baigusi 
1952 metais. 

Aldona Gaukštaitė-Martino-
nienė mokyklą pradėjo lankyti 
1945 metais. „Mokykla buvo 
Kapčinskų namuose. Knygoms 
laikyti tėtis buvo sukalęs dėžutę. 
Pamenu, gaidžiams sugiedojus, 
keldavomės į mokyklą“, – šyp-
sojosi moteris. 

Viename pastate - 
mokykla, ūkio kontora, 
biblioteka

Dalia Petronytė-Majauskienė, 
Vanda Ona Gribulienė ir kiti. 
Prieš mokyklos uždarymą dir-
bo Rasa Šukienė, o paskutinius 
mokyklos gyvavimo metus – 
Rita Vanagaitė. 

Kolūkio gyvenvietei plečian-
tis, arčiau centro buvo perkelta ir 
pradžios mokykla – į Šovenius, 
naujai pastatytą mūrinį pastatą, 
bet pavadinimas kažkodėl liko 
nepakeistas, t. y. mokiniai toliau 
lankė Budrių pradžios mokyklą. 

Buvusiame mokyklos, ūkio 
kontoros ir bibliotekos pastate 
įrengė butus, apsistodavo kolū-
kio darbuotojai. Vėliau pastatas 
buvo atiduotas socialinėms rei-
kmėms, gyveno tai vieni, tai kiti. 
2021 m. pavasarį pastatas visiš-
kai sudegė. Tragiškame gaisre 
žuvo keturi asmenys (Robertas 
ALEKSIEJŪNAS, „Kraupus 
gaisras Budriuose – ugnies 
liepsnose žuvo keturi žmonės“, 
2021-04-17, „Anykšta“). 

1946 metais daryta nuotrauka su abiem tuo metu dirbu-
siomis mokytojomis (Šereikaite ir Isiūnaite, bet mokytojų 
vardų jau niekas neatsimena, o archyvai neišliko). 

Pedagogė, dailės mokytoja ekspertė Stasė Rulevičienė (mergautinė pavardė – Dzienaitė) 
yra išsaugojusi dvi nuotraukas. 1936 metais nuotrauka užrašyta Janės Gaukšaitės (Dzie-
nienės) atminimui, t. y. Stasės mamai tuomet buvo 10 metų. 
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Kaip palaikyti gerą psichikos sveikatą?
Vienas pagrindinių visuomenės sveikatos prioritetų – 

psichikos sveikatos gerinimas ir palaikymas, kuris ypač 
svarbus šiais pandeminiais laikais. 

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro vadovas, gy-
dytojas psichiatras Martynas Marcinkevičius pasakoja, 
su kokiais išbandymais krizės akivaizdoje susiduria mūsų 
psichikos sveikata, kokią grėsmę jai kelia pokovidinis sin-
dromas ir kaip palaikyti gerą psichologinę savijautą.

Pakeitė visų gyvenimą
Kaip teigia gydytojas psichia-

tras M. Marcinkevičius, ši pande-
mija daro įtaką mūsų fizinei svei-
katai tuo atveju, jei užsikrečiame 
koronavirusu. Tačiau, kalbant 
apie psichikos sveikatą, – tai be 
jokių išimčių paveikė visus gy-
ventojus.  

„Juk pasikeitė visas mūsų gy-
venimas, bendravimas ir visa tai, 
ką buvome įpratę daryti laisvai ir 
nevaržomai. Koronavirusas yra 
didžiulio masto krizė, ir nors vieni 
žmonės turi didesnes adaptacijos 
galimybes, ši pandemija paveikė 
absoliučiai visos visuomenės psi-
chikos sveikatą. Net ir tų asmenų, 
kurie teigia, kad jų gyvenimas ne-
pasikeitė“, – tvirtina M. Marcin-
kevičius. 

Jis pabrėžia, kad kai kurie su-
sidūrė su didesniais sunkumais 
nei likusi visuomenės dalis. Tai 
esantieji rizikos grupėje bei as-
menys, tiesiogiai nukentėję nuo 
koronaviruso – netekę artimųjų 
ar patys sunkiai sirgę, taip pat ir 
kiti, susidūrę su ekonominiais 
sunkumais, tokiais kaip sumažė-
jusios pajamos, verslo žlugimas 
ir kita. Tačiau labiausiai nuken-

tėjusia grupe įvardijami vaikai 
ir jaunimas, kurie dėl nuotolinio 
mokymosi ir kitų bendravimo ap-
ribojimų susidūrė su didžiausiais 
psichologiniais padariniais.

Ryškėja pandeminis 
nuovargis ir pyktis
Dėl visų kilusių sunkumų smar-

kiai padidėjo bendras nerimo, stre-
so ir depresiškumo lygis. Tačiau 
gydytojas psichiatras akcentuoja, 
kad visa tai tiesiogiai koreliuoja su 
besikeičiančia pandemine situaci-
ja: „Pradėjus plisti koronavirusui, 
jautėmės ypač nesaugiai, bet po 
kurio laiko, atsiradus vakcinoms, 
visi psichologiniai rodikliai page-
rėjo, visuomenė aprimo, atsipa-
laidavo. Nors šią vasarą situacija 
buvo nebloga, dabar pastebimas 
pandeminio nuovargio ir pande-
minio pykčio atsiradimas.“

Pasak M. Marcinkevičiaus, į 
kiekvieną krizę žmonės pirmiau-
sia reaguoja šokine reakcija, po to 
seka adaptacijos ir mobilizacijos 
laikotarpis, o galiausiai – išseki-
mo fazė.

„Kadangi ši pandemija – už-
sitęsusi, daugelis dar yra adapta-
cijos fazėje, tačiau jau jaučiamas 

išsekimas, nuovargis bei pyktis, 
kurį žmonės išreiškia neadekvačiu 
savo elgesiu, įvairiais pykčio pro-
trūkiais“, – aiškina pašnekovas.

Pokovidinio sindromo 
įtaka psichikai
Daliai pacientų, nepaisant len-

gvos ar vidutinio sunkumo koro-
naviruso formos, dar ilgai išlieka 
liekamieji ligos požymiai, tokie 
kaip bendras silpnumas, kvėpavi-
mo nepakankamumas.

Tačiau po šių liekamųjų reiški-
nių trečią vietą pagal dažnumą dėl 
smegenų pažeidimo užima sunkūs 
neuropsichiatriniai simptomai – 
pažintinių funkcijų ir atminties 
sutrikimai, nemiga. Visa tai ypač 
apsunkina dirbančių ir aktyvių 
žmonių gyvenimą. 

„Žmonės jaučiasi lyg rūke, ne-

gali sukaupti, išlaikyti dėmesio ar 
spręsti sudėtingesnių problemų“, 
– apie pacientų savijautą, kuri gali 
išlikti pusmetį ir ilgiau, pasakoja 
Vilniaus miesto psichikos sveika-
tos centro vadovas. 

Kaip išsaugoti gerą 
savijautą ir psichikos 
sveikatą?
Gydytojo psichiatro teigimu, ge-

ros psichikos sveikatos palaikymo 
rekomendacijos priklauso nuo kie-
kvienos pandemijos fazės: „Anks-
čiau, kai visi turėjome izoliuotis 
savo namuose, buvo patariama 
kiek įmanoma labiau palaikyti 
įprastinį savo gyvenimą, nežiūrėti 
vien blogų naujienų, nenutraukti 
bendravimo su šeima ir draugais, 
stengtis išlaikyti normalų dienos 
ritmą ir neatitrūkti nuo įprastų vei-
klų, pavyzdžiui, pusryčių valgymo 
ar sporto.“

Šiuo metu turint galimybių pasą 
dauguma gali gyventi laisviau, to-
dėl patariama maksimaliai grįžti į 
normalų socialinį gyvenimą ir juo 
naudotis, tačiau nepamiršti užti-
krinti savo ir aplinkinių saugumo. 

„Reikia suvokti, kad virusas nie-
kur nedings ir mes, kaip adekvatūs 
žmonės, turime pritaikyti savo gy-
venimą“, – priduria M. Marcinke-
vičius. 

Pataria „gerti iš šaltinio, 
ne iš balos“
Pasaulio psichikos sveikatos 

bendruomenė akcentuoja, kad per 
visą egzistenciją koronaviruso 
pandemija yra pirmoji, vadinama 

„infodemija“. 
„Kasdien mus lydi didžiulis 

srautas informacijos – gauname 
atnaujintą statistiką, įvairias sau-
gumo rekomendacijas, naujienas 
ir daug kitų naudingų žinių, tačiau 
kartu su tuo mus pasiekia ir bega-
lė nepatvirtintos, melagingos in-
formacijos“, – pastebi gydytojas 
psichiatras. Jis pataria apsisaugoti 
nuo dezinformacijos stengiantis 
riboti laiką, kurį mes skiriame in-
formacijos paieškai, atkreipti dė-
mesį į skaitomos informacijos pa-
tikimumą, oficialumą ir dažniau 
grįžti prie asmeniškai kiekvienam 
malonių ir įdomių temų. 

„Patvirtintos informacijos 
priemonės nuolat atnaujina turi-
nį, todėl tai neretai prilyginama 
tekančiam šaltiniui, o dezinfor-
maciją skleidžiantys portalai, 
įvairios uždaros grupės su ribota 
žmonių grupe tūno informacinėje 
baloje“, – teigia jis, pridurdamas, 
kad kiekvienas turime pasirinkti 
– „norime gerti iš gaivaus šaltinio 
ar iš užsistovėjusios balos“. 

Nuo šių pasirinkimų priklauso 
ir mūsų emocinė bei psichikos 
sveikata, o ieškant pagalbos ar 
norint pasikonsultuoti, primena-
ma, kad kiekvienas asmuo be gy-
dytojo siuntimo gali gauti nemo-
kamas psichologo konsultacijas 
psichikos sveikatos centre arba 
visuomenės sveikatos biure. 

Užsak. nr. 950

Vilniaus miesto psichikos 
sveikatos centro vadovas, 
gydytojas psichiatras M. 
Marcinkevičius kiekvienam 
pataria naudotis suteikto-
mis galimybėmis ir grįžti į 
normalų socialinį gyvenimą, 
nepamirštant užtikrinti savo 
ir aplinkinių saugumo. 

Vilniaus miesto psichikos 
sveikatos centro archyvas

Budrių pradžios mokykla prisiminimuose: 
„Užgiedodavo gaidys, ir keldavomės į mokyklą

Griežta drausmė ir tvarka

Stasė Žibutienė prisimena bu-
vusią griežtą tvarką ir už ką pati 
buvo nubausta: „Tėvai buvo 
kiaulę papjovę, šviežiai išrū-
kę dešrų. Man į mokyklą įdėjo 
dešros. Taip norėjau tos dešros, 
taip kvepėjo! Pasilenkiau per 
pamoką ir valgiau „pasislėpu-
si“. Pamatė, nubaudė mokytoja 
- kampan pastatė. Jei kas prie 
lentos ko nemokėdavo, tuoj ausį 
nusukdavo... Arba į kampą pa-
statydavo ir net pusę pamokos 
stovėdavo toks „nusikaltęs“. O 
buvo ir taip: aš pati nemokėjau 
eilėraščio, tai visą klasę par-
klupdė“.

Stasė Žibutienė mėgdavo sė-
dėti pirmame suole. „Buvau 
gera mokinė, stropuolė, visada 
pirmame suole sėdėdavau. Ir 
mokykloj, ir studijų laikais mėg-
davau priekyje sėdėti. Kažkodėl 

manydavau, kad gale sėdi tik ne-
mokšos“, – šypsojosi moteris.

Kita gyventoja, nenorėjusi 
viešinti spaudai savo pavardės, 
prisimena, kaip jos sūnus grįžo 
iš mokyklos be sagų. „Tada švar-
kiukus berniukai vilkėdavo. Vi-
sos sagos mano buvo tvarkingai 
įsiūtos. Grįžta mano berniukas 
po pamokų - ogi visas švarkas be 
sagų! Vaikas nekalba, sutrikęs. 
Sagos į kišenę supiltos. Kas nu-
tiko? Nesako. Pasirodo, moky-
toja liepė nesakyt... Bet pamažu, 
atsargiai išklausinėjau ir sužino-
jau – mokytoja taip papurtė, kad 
visos sagos išlakstė. Jokio direk-
toriaus nebuvo, tik mokytojas, ir 
viskas. Kur ten belakstysi ieškot 
teisybės?“ – pasakojo Šovenių 
gyventoja.

Kalbinti pašnekovai prisime-
na, kad po pamokų vaikai turė-
davo prie talkų prisidėti, ravėti. 
„Pamenu, reikėdavo namie daug 
ravėti, ir mokykloje po pamokų 
dar tą patį tekdavo – vėl ravėti“, – 

šypsojosi Jadvyga Vainonienė.

Tuometinės mokymosi 
sąlygos 

Nelengvi buvo laikai: patalpą 
iššluoti, pakūrenti, malkų pri-
pjauti, išdžiovinti, sukrauti. Kas 
tai atlikdavo? Pašnekovai spėja, 
kad turbūt tie, kurie tame pasta-
te gyveno (Teofilė Vaitkūnaitė- 
Kapčinskienė), o malkomis ap-
rūpindavo vietiniai gyventojai.

„Kai nueidavom, paprastai 
jau būdavo pakūrenta. O ir ne-
rūpėjo labai mums, vaikams. 
Pečius koklinis, mes, mergaitės, 
aplink pečių sustodavom sušilti. 
Tik lauko tualetas buvo. Niekas 
jokių rankų neplaudavo (šypteli 
– aut. past.). O kai jau turėdavo 
skiepyt mus, tai pamatę sese-
lę visi išsibėgiodavom: kas pro 
langus, kas pro duris.  Ir seselės 
bijojom, ir skiepo“, – atsiminė 
Stasė.

„Kai užšaldavo, lygu būdavo, 

link Budrių pradinės mokyklos 
į pakalnę čiuoždavau su savos 
gamybos pačiūžom. Šone – 
griovys, o užsemtas kelias atėjus 
šalčiams būdavęs lygutėlis, tai ir 
čiuoždavau sau ant vienos ko-
jos“, – šypsojosi Alfonsas, kilęs 
iš Šovenių ir mokyklą pradėjęs 
lankyti po karo, o baigęs ją 1947 
metais.

„Valgyt paprastai neįsidėda-
vom. Pamenu, rudenį per per-
traukas nulėkdavom prie kitos 
sodybos, iki gražaus gudobelės 
krūmo. Pilnas kišenes prisiki-
šam jų uogų. Kramtom, „ka-
vonkių“ einam, užtrunkam. Mo-
kytoja išlenda, pašaukia, tada 
einam jau atgal, klausom. Visi 
tik ir laukdavom, kada baigsis 
pamokos, kada bus atostogos“, 
– prisiminimais dalijosi Alfon-
sas Dapkus. 

S. Žibutienė pamena, kad jei 
reikėdavo kada pasiekti Kavars-
ką, kinkydavo arklį: „Buvau 
stipri fiziškai, gerai bėgdavau, 

tai veždavo Kavarskan į varžy-
bas. Sunkvežimių nebuvo, bet 
arklius tai visi turėjo, pavežda-
vo. O kai vėliau, po pradinės, 
reikėjo Kavarsko mokyklą pa-
siekti, taigi pėsti ir pėsti. Jei tik 
kolūkio mašina nevažiuoja, tai 6 
km pėstute pirmyn, po pamokų 
kulniuojam atgal. Susidarydavo 
visas pulkelis, ir einam“.

Pasiteiravus, ar dažnai pa-
likdavo po pamokų, pašneko-
vai teigė, jog ne. „Mat tada gi 
ir pačiai mokytojai reikia būti. 
Mokinys pažada, kad išmoks, ir 
eina namo. Dažniau palikdavo 
antriems metams. Gerokai ūgte-
lėję jau 13-14 metų bernai kartu 
sėdėdavo su pradinukais, nes vis 
likdavo kartoti kurso“, – teigė 
Stasė.

„Egzaminai vyko Pienionyse. 
Buvo atvykę iš kelių mokyklų, 
sudarytas komisijos centras. Iš-
laikėm, gavom pažymėjimus“, 
– prisiminė Alfonsas.

Tęsinys kitame numeryje
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horoskopas

(Kalba netaisyta – red. past.)
„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė por-

talo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime 
skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktu-
aliomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime 
šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Ar keliauti autobusais yra patogu?
Ar keliaujate vietinio bei tarpmiestinio susisiekimo autobusais? Kaip vertinate dabar su-

darytus autobusų maršrutų  grafikus? Ar jums kyla nepatogumų iš rajono kaimų pasiekti 
Anykščius? Ar patogu iš Anykščių autobusais keliauti į Vilnių, Kauną ir kitus didžiuosius 
miestus? Kaip patartumėte tobulinti viešojo transporto sistemą Anykščių rajone?

Apie tai savaitgalį diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.
Keleivė Stasė: „Kokie čia pa-

togumai? Autobusai seni, iškle-
rę, nešvarūs, dulkėti. Nors reikia 
laikytis saugaus atstumo, kelei-
vių kai kada prisibruka daugybė, 
beveik lipa vieni ant kitų. O dar 
net ne visi ir kaukes dėvi, čiau-
do, kosti. Niekas nekontroliuoja 
tų autobusų, nei vietinių, nei to-
limais reisais važinėjančių.“

Justinas iš provincijos: „Se-
nai bevažiavau autobusu. Net 
nežinau, ar jie atvažiuoja į mano 
kaimą. Autobusų stotelės tai išli-

kę, bet nešienauta žolė jau baigia 
stoteles praaugti, tvarkaraščių 
nėra, jokių skelbimų nėra. Kai 
pasišneku su kaimynais, tie irgi 
nieko nežino. Sako, kad mokslo 
metais autobusai važinėja, o kai 
mokiniai atostogauja, tai ir auto-
busai atostogauja. Ar negalima 
būtų rajono spaudoje paskelbti 
autobusų eismo tvarkaraščius, 
kad būtų viskas aišku, kada tie 
autobusai važinėja, kada atosto-
gauja.“

Juozas: „viešojo transporto 

paslaugų organizavimas ir jų 
teikimo užtikrinimas tai politi-
nės vietos savivaldos bei vyriau-
sybės pareiga. Manau, kad šiuo 
klausimu žurnalisto diskusija tu-
rėjo prasidėti nuo valdžios durų.

Nebent tai užsakomasis nuo-
monių tyrimas kokio tai politi-
nės valdžios nario, turinčio savų 
verslo interesų savivaldybės ri-
bose.“

Jonas: „Pastoviai važinėju į 
visur autobusais, esi saugus, vi-
sur nukeliaujantis, geri tie auto-

busai, bet kad reisai nuimti“
Turistas: „Anykščių miestas 

su autobusų stoties infrastruktūra 
ir rajonas su keleivių pervežimo 
maršrutais bei teikiama vietinio 
susisiekimo transporto paslau-
ga visai nepritaikytas turistams 
keliauti viešuoju transportu taip 
prisidedant prie aplinkos taršos 
mažinimo bei atsisakant lengvų-
jų automobilių srautų į Anykščių 
miestą ir jo apylinkes.“

Nendrė: „Nepatogūs grafikai. 
Nesuderinti išvykimo į Vilnių, 

AVINAS. Bus sunku išaiškinti 
aplinkiniams, ką norite pasakyti. 
Nuo trečiadienio komunikuoti 
jums seksis kur kas geriau. Se-
kmadienį prieš praverdami bur-
ną gerai apgalvokite kiekvieną 
sakinį. 

JAUTIS. Savaitės pradžioje 
jausite įkvėpimą. Nuo trečiadie-
nio dėmesys kryps į profesinius 
reikalus. Darbo turėsite iki kaklo, 
o laiko – mažai. Savaitgalį susi-
laikykite nuo kritikos. 

DVYNIAI. Jūsų profesinės 
ambicijos sustiprės. Svajokite ir 
duokite sau pažadus – turite vis-
ką, kad netrukus galėtumėte juos 
įgyvendinti. Savaitės viduryje 
daugiau dėmesio skirkite savo 

bendražygiams. Nuo penktadie-
nio planetos žada jums aibę ma-
lonių staigmenų.

VĖŽYS. Laukite permainų. 
Pamėginkite kokią nors naujovę, 
susipažinkite su naujais žmonė-
mis. Tai puikus metas pasimė-
gauti intelektualiu bendravimu. 
Savaitgalį viskas vyks kitaip 
negu jūs suplanavote, tačiau gali 
išeiti į gera, jei lanksčiai pažvelg-
site į situaciją. 

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
galite būti pasimetę. Paprasčiau-
siai atsiduokite įvykių tėkmei. 
Jau trečiadienį viskas atrodys kur 
kas paprasčiau, atsigriebsite už 
prarastą laiką. Nebeatidėliokite 
vizito pas gydytoją. Tai galite pa-
daryti tik patys!

MERGELĖ. Jau pirmosiomis 

savaitės dienomis pasitaikys pui-
kių galimybių sutikti naujų šau-
nių žmonių. Šiek tiek sumažinki-
te tempą. Pastebėsite, kad šiomis 
dienomis jums net nebūtina ner-
tis iš kailio demonstruojant, kad 
galite kažką padaryti. Savaitgalį 
atsipūskite nuo viso to, daugiau 
laiko praleiskite su šeima.

SVARSTYKLĖS. Savaitė 
prasidės paslaptingai. Savaitės 
viduryje ginkite savo savarankiš-
kumą. Neleiskite, kad kas nors už 
jus priimtų sprendimus. Savait-
galį visas pasaulis taps jūsų scena 
– žmonės nekantraus išvysti jūsų 
kuriamą spektaklį.

SKORPIONAS. Domėkitės 
savo šeimos istorija. Pamąstyki-
te, kaip tai atsispindi jūsų gyveni-
me. Savaitės viduryje būsite itin 

kūrybingi, nesunkiai rasite būdų, 
kaip nuveikti visus būtiniausius 
darbus. Savaitgalį problemas 
spręskite jų neatidėliodami.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
pasikliaukite gerų draugų ir ben-
dradarbių patarimais. Antradienį 
ir trečiadienį labai norėsis ben-
drauti su žmonėmis. Ketvirtadie-
nis ir penktadienis nebus pačios 
lengviausios dienos tęsti pradėtus 
darbus. Savaitgalį nenusiminkite, 
jeigu ir negausite to, ko troškote. 

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje galimas konfliktas. Nu-
sileiskite. Panašių situacijų gali 
iškilti ir antradienį bei trečiadie-
nį, tačiau šį kartą žmonės bus kur 
kas lankstesni ir supratingesni. 
Būkite atidūs detalėms. Savait-
galį paleiskite pasaulį iš savo 

kontrolės gniaužtų.
VANDENIS. Santykiai atsi-

durs jūsų gyvenimo epicentre. 
Lengva nebus. Teks ieškoti kom-
promiso. Ketvirtadienį ir penk-
tadienį nelikite vieni su savo 
mintimis – dalykitės jomis su 
artimiausiais ir patikimiausiais 
žmonėmis. Savaitgalį praleiskite 
drausmingai: darykite tai, ką esa-
te sumanę, ir nenukrypkite nuo 
plano.

ŽUVYS. Būsite pilni idėjų, 
tad bus palanki proga savo iš-
radimus paleisti į gyvenimą. 
Galite tikėtis intriguojančio in-
telektualaus ryšio su priešinga 
lytimi. Savaitgalį grįžkite prie 
įprastos jums veiklos, laikykitės 
numatytos dienotvarkės ir būki-
te atidūs detalėms.

ADOX filmų festivalio spalio 7 dienos programa 
Festivalio uždarymas

0:00 val. Filmas 
„Išeiti iš namų“
https://vimeo.com/247459327
Režisierė: Miglė Satkauskaitė
Prodiuseriai: Rasa Miškinytė, 

Simonas Naudžius (Era Film)
Lietuva| 2018 | 70 min. | N-7
Dalyvauja prodiuserė Rasa 

Miškinytė
Kalnų keliautojas Algimantas 

Jucevičius kadaise yra pasakęs: 
,,Didžiausia pergalė – išeiti iš 
namų.“ Jis įkvėpė šimtus žmo-
nių palikti komforto zoną ir iš-
plėsti horizontą. Filmas kurtas 

per Jucevičiaus vadovaujamą 
ekspediciją į Tian Šanio kalnus 
Kirgizijoje. Kūrybinė komanda 
petys petin kopia į kalnus ir mė-
gina pažinti neeilinę Algimanto 
asmenybę, suprasti jo požiūrį į 
riziką, ekstremalias situacijas, 
draugų praradimą, priartėti prie 
begalinės jo išminties.

17:30 val. Filmas 
„Pavyzdingas elgesys“
https://vimeo.com/354173099
Režisieriai: Audrius Mickevi-

čius, Nerijus Milerius
Prodiuseriai: Rasa Miškinytė, 

Martichka Bozhilova, Igor Pe-

dicek, Edoardo Fracchia (ERa 
Film, Agitprop, Casablanca 
Film Production)

Lietuva, Slovėnija, Bulgarija, 
Italija | 2019 | 85 min. | N-13

Išgyvenęs nužudyto brolio 
netektį, režisierius Audrius Mic-
kevičius įžengė į Lukiškių kalė-
jimą. Čia jis susitiko su nuteis-
taisiais iki gyvos galvos Rimu ir 
Rolandu. Gyvagalviais vadina-
mi kaliniai gyvena stovinčiame 
laike, bet nepraranda vilties pa-
sikeisti ir kada nors išeiti į lais-
vę. Paties režisieriaus nuostatų 
kaita - nuo pykčio iki atleidimo 
- tampa radikalia kelione, o šią 

nutraukia mirtina liga. Filmą 
baigė scenarijaus redaktorius, 
filosofas Nerijus Milerius. Filme 
nagrinėjamos atleidimo ir socia-

linio teisingumo idėjos.
2Kino seansai NEMOKAMI
Dalyvavimas tik su galimybių 

pasu.

Kauną ir Panevėžio-Anykščių 
krypties autobusų grafikai. Nu-
imti ( 12.10; 12.20 ) autobusų 
reisai į Panevėžį,- atvykęs, tar-
kim iš Troškūnų ryte, grįžt gali 
tik vakare ar, geriausiu atveju, 
porą dienų /sav. 14.20,- itin ne-
patogu.“

Andrioniškio gyventojas: 
„Galėtų padaryti ir savaitga-
liais patogų susisiekimą į mies-
tą bei patogiu laiku, pvz, 11.40, 
15.00.“

sprintas

Plaukimas. Varėnoje vyko 
pirmosios šio sezono plauki-
mo varžybos „Varėnos žuvelė“. 
Jose dalyvavo penki Anykščių 
KKSC plaukikai. H Čižauskas 
laimėjo aukso medalį, plaukda-
mas 50 m peteliške. Du sidabro 
medalius iškovojo Gabrielė 
Ambraškaitė, o Greta Burnei-
kaitė džiaugėsi bronzos meda-
liu. Meda Šimkutė ir Titas Stal-
nionis gerino savo asmeninius 

rezultatus.
Krosas. Rugsėjo 29 dieną  

J. Biliūno gimnazijos stadione 
buvo surengtos Anykščių rajo-
no mokinių rudens kroso var-
žybos. Sporto renginių pasiilgę 
paaugliai nepraleido progos pa-
sivaržyti su bendraamžiais – iš 
viso sulaukta net 111 dalyvių. 
Tarp bėgikų, kurie atstovavo 
Anykščių, Kavarsko, Troškūnų 
mokymo įstaigoms, varžėsi ir 
ne vienas AKKSC auklėtinis, 
o nemažai jų tapo skirtingų 

amžiaus grupių prizininkais ar 
nugalėtojais.

Bėgimas. Spalio 9 dieną vyks 
pagarbos partizanams bėgimas 
Šimonių girioje (startas prie 
Priegodo ežero) „Algimanto 
apygardos partizanų kovų ta-
kais“. Renginio atidarymas -12 
val. 

Krepšinis. Anykščių KKSC 
vaikinų (gim. 2007–2008 m.) 
krepšinio komanda pergalingai 
pradėjo kovas 2021-2022 m. 
MKL U-15 čempionate. Pirma-

me mače anykštėnai išvykoje 
žaidė su Ukmergės SC bendra-
amžiais ir užtikrintai juos įvei-
kė 72:32. Nugalėtojams dau-
giausia taškų pelnė E. Sriubas 
– 27, S. Juotka ir Ž.K. Šapoka 
po 12, A. Vogulis – 10, M. Ju-
dickas – 6.

Riedslidės. Spalio 2 dieną 
Anykščiuose surengtos rieds-
lidžių varžybos „Anykščių 
KKSC taurė 2021“. Anykščių 
KKSC sportininkė Eglė Sa-
vickaitė 6 km distanciją įveikė 

greičiausiai ir iškovojo pirmąją 
vietą. Jaunių berniukų grupėje 
Matas Gražys finišavo antras, 
Edvinas Dilys – ketvirtas, Do-
vydas Dzinkus – penktas.

Imtynininkai. Anykščių 
KKSC imtynininkai dalyvavo 
Kuršėnuose surengtose Lietu-
vos mokinių varžybose. Naglis 
Repečka (svorio kategorija 68 
kg) užėmė pirmąją vietą. Be 
medalio neliko ir Nojus Pupkis 
(62 kg), žengęs ant antrojo ap-
dovanojimų pakylos laiptelio.



  
SKELBIMAI
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71 Eur 0220876 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0220877 Laiminga vieta prizas 71 Eur 
0220879 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0220882 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0220883 
Laiminga vieta prizas 71 Eur 0220885 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0220887 Laimin-
ga vieta prizas 71 Eur 0223945 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0223948 Laiminga vieta 
prizas 71 Eur 0224829 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0224834 Laiminga vieta prizas 
71 Eur 0224939 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0224946 Laiminga vieta prizas 71 Eur 
0228385 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228405 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228423 
Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228426 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228437 Laimin-
ga vieta prizas 71 Eur 0228442 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228447 Laiminga vieta 
prizas 71 Eur 0228452 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228456 Laiminga vieta prizas 
71 Eur 0228463 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228467 Laiminga vieta prizas 71 Eur 
0228475 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228480 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228484 
Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228490 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228495 Laimin-
ga vieta prizas 71 Eur 0228503 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228508 Laiminga vieta 
prizas 71 Eur 0228514 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228518 Laiminga vieta prizas 
71 Eur 0228652 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0228803 Laiminga vieta prizas 71 Eur 
0229495 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0231670 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0231675 
Laiminga vieta prizas 71 Eur 0234974 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0234975 Laimin-
ga vieta prizas 71 Eur 0235919 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0243190 Laiminga vieta 
prizas 71 Eur 0243193 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0243197 Laiminga vieta prizas 
71 Eur 0243200 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0243203 Laiminga vieta prizas 71 Eur 
0243841 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0244806 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0246581 
Laiminga vieta prizas 71 Eur 0246586 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0247309 Laim-
inga vieta prizas 71 Eur 0249042 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0249695 Laiminga vieta 
prizas 71 Eur 0249697 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0249699 Laiminga vieta prizas 
71 Eur 0249701 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0249703 Laiminga vieta prizas 71 Eur 
0250229 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0250232 Laiminga vieta prizas 71 Eur 0250260 
Laiminga vieta prizas 71 Eur 005*579 Pakvietimas į TV studiją 020*033 Pakvietimas į 
TV studiją 018*722 Pakvietimas į TV studiją

įvairūs

siūlo darbą

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, 

ieško:
Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. • 
į rankas;
Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;• 
Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesi-• 
mas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontak-
tais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

Reikalingas C kategorijos vai-
ruotojas. Darbas Anykščiuose. 

Tel. (8-686) 03187.

Betonuotojams - grindų, sie-
nų, kolonų, perdangų betona-
vimo darbams Anykščiuose. 

Tel. (8-650) 63916.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Dengia plokščius stogus rulo-
nine prilydomąją danga, suda-
ro sąmatas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

AUTOMOBILIŲ 
SUPiRkiMAS.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Automobiliai

Įmonė - naudotus automo-
bilius. Gali būti be techninės 
apžiūros, išregistruoti, daužti. 
Sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-626) 40174.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Superkame kARveS, 
BULIUs Ir TeLyčIAs 

„kRekeNAvoS 
AGRoFiRMoS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Medžio apdirbimo įmonė 
tieSioGiAi PeRkA 

MIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Kaminų valymas!
Kaminų, dūmtraukių, 

katilų, židinių valymas.
Tel. (8-601) 91368.

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6 - 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

kita

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Skerdykla nuolat - lietuviškos, 
atvėsintos, patikrintos kiaulie-
nos rinkinius (galva, kepenys, 
kojos, kt.). Kaina su pristatymu 
į namus 10 Eur. Pažandės 1,5 
Eur/ kg, kiaulienos puselės.

Tel. (8-603) 27974.
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Atbėga Petriukas į degalinę ir 
prašo pardavėjos:

– Man benzino, tik greitai.
– Ko taip skubi, kas dega?
– Mokykla dega, bet baigia 

užgesti.

***
Ateina vilkas prie septynių 

ožiukų trobelės ir sako:
– Įleiskit, vaikeliai, čia moti-

nėlė su pieneliu.
Ožiukai atsako:
– Eik lauk su tuo savo pienu, 

motina alaus išėjo atnešti!

***
Ateina Petriukas pas tėtį ir 

klausia:
- Tėti, kaip atsiranda vaikai?
Tėtis pagalvojęs atsako:
- Tėvai turi spjauti į stiklainį, 

jį palaikyti 2 savaites ant palan-
gės ir tada jiems gims vaikas....

Nueina Petriukas pas Onutę 
ir sako:

- Spjauk čia.
Onutė išspjovė. Petriukas taip 

pat. Vaikai padėjo stiklainį ant 
palangės pas Petriuką namuose. 
Žiūri Petriukas po savaitės, o 
ten gi tarakonas... Neša Petriu-
kas jį tėčiui ir sako:

- Tėti, užmušk jį... Man, kaip 
tėvui, ranka nekyla.

***
Restorane du vaikinai stebi 

merginas:
- Gražios panos. Gal paban-

dom pakalbinti?
- Gerai, tik truputėlį vėliau.
- Kodėl?
- Tegu pirma atsiskaito.

„Atominis devintukas“ pasipuošė 
istoriniais numeriais Raimondas GUOBis

„Siauruko“ muziejaus istorinių automobilių skyriuje eks-
ponuojamas automobilis VAZ, priklausantis buvusiam Igna-
linos atominės elektrinės direktoriui Viktorui Ševaldinui ir dėl 
to kartais vadinamas „atominiu devintuku“, perėjo techninę 
apžiūrą, o po jos pasipuošė istorinio automobilio numeriais. 
Jie unikalūs, mat tai pirmasis tokios markės automobiliui su-
teiktas numeris, kuriame kartu su raide H puikuojasi modelį 
žymintys skaičiai 2109. 

Ta proga į Anykščius buvo atvykęs ir elegantiškojo automo-
bilio savininkas V. Ševaldinas su sūnumi Dimitrijumi. Pasitai-
kė ypatinga proga atvirai pasikalbėti su žmogumi, kuris kelis 
dešimtmečius rūpinosi atominės elektrinės, įvairiais gandais 
apaugusios, jau tapusios istorija, veikla bei saugumu.

Septintą dešimtį perkopęs nuo-
širdus ir paprastas rusas į mano 
susidomėjimą atsiliepė labai entu-
ziastingai, pasakojo daug ir sma-
giai. Prisiminė  jaunystės metus 
Rusijoje bei paskyrimą į Ignalinos 
atominę, gyvenimą ežerų ir pušy-
nų apsuptame mieste, pomėgius 
ir pirmąjį nuosavą automobilį. 
Tarnybos reikalais jį vežiodavo 
įmonės transportas, tad pirktis 
savojo nesiskubino. Pasirūpino 
tik istoriniais 1990 metais: paga-
liau įsigijo ir ne bet kokį, o tuo 
metu verslus sukančių, ypatingais 
reikalais užsiimančių apsukruo-
lių labai mėgstamą „devintuką“. 
Ryškiai raudonos karališkos spal-
vos, panašu, kad tokia savininkui 
buvusi labai prie širdies, iš „Spu-
tnik“ serijos, skirtos vidinei So-
vietų Sąjungos rinkai. Važinėjo 
labai nedaug, pasitaikius progai, 
po poros metų įsigijo geresnį, jau 
užsienietišką automobilį. „Lada“ 
ilgus metus stovėjo garaže, o prieš 
porą metų, sūnums Dimitrijui bei 
Vasilijui pasirūpinus, vėl išriedėjo 
į plentus,  o šie, panorę jį pažymėti 
istoriniais numeriais, susisiekė su 
klubo „Retromobile“ vadovybe. 
Jie ir pasiūlė automobilio nebe-
laikyti garaže, bet juo praturtinti 
senosios technikos ekspoziciją 
„Siauruko“ muziejuje.

Nejučia pokalbis pakrypo tai-
kiojo atomo reikalų link.  Volgos 
pakrantės gyvenvietėje, netoli 
Kostromos, tekstilininkų šeimoje 
augęs, po vidurinės įstojęs į Iva-

novo energetikos institutą. Kaip 
impulsą, nulėmusį profesijos pa-
sirinkimą, prisiminė įspūdį, kurį 
padarė jų namuose įsižiebusi pir-
moji elektros lemputė, prilygusi 
sprogimui sąmonėje, nušvitimui. 
Po studijų buvo pakviestas į ato-
minių energetikų gretas, dešimtį 
darbavosi Leningrado atominė-
je jėgainėje, o 1982 m. atvyko į 
Ignaliną. Atvykęs tuomet, kai pir-
masis blokas tik buvo paleidžia-
mas eksploatuoti. Tiems laikams, 
pasak žymaus energetiko, RVRK 
reaktorius buvęs patikimas ir sau-
gus. Iš tiesų, atomas - tai  ir gal net 
ekologiškas būdas gaminti elek-
tros energiją, jei palygintumėm su 
jėgainėmis, kūrenamomis angli-
mi, skalūnais, dujomis. Kasetėmis 
atgabenamas branduolinis kuras  
(uranas) dedamas į reaktorių, ku-
rio viduje, vykstant atomų skili-
mui, išsiskiria milžiniški kiekiai 
šiluminės energijos, kuri kaitina 
vandenį, o pagamintas garas suka 
turbinas. Tam naudotas Drūkšių 
ežero vanduo, kuris nuolatos cir-
kuliavo – atlikęs darbą jėgainėje, 
sugrįždavo į ežerą, o po to vėl te-
kėjo į įmonę. Veikė du elektrinės 
blokai, antrasis įjungtas 1987 m., 
planuota paleisti dar ir trečiąjį, 
jėgainė pretendavo į didžiausios 
pasaulyje titulą, ko gero, ir buvo 
galingiausia pasaulyje, tačiau po 
Černobylio katastrofos trečiojo 
reaktoriaus įrengimo darbai su-
stabdyti. Ne tik sustabdyti:  vis-
kas, kas buvo padaryta, išmon-

tuota,  nes nuspręsta, kad plėtros 
nebebus. Per visą laikotarpį 
pagaminta apie 300 milijardų 
kilovatvalandžių elektros energi-
jos, tiek šių laikų Lietuvos porei-
kiams pakaktų bene trisdešimčiai 
metų. Pažymėjo, kad sovietų 
laikais Lietuvoje elektros buvo 
suvartojama beveik dvigubai 
daugiau. Ūkis ir pramonė susi-
traukė, naudojami mažai energi-
jos suvartojantys įrenginiai. Įdo-
mu, kad vyriausiojo inžinieriaus 
energetiko, pamainos viršininko 
bei kitokias atsakingas pareigas 
ėjęs V. Ševaldinas jėgainės direk-
toriumi tapo tik Lietuvai tapus 
nepriklausoma, 1991 metais, ir 
šias ypatingas pareigas užėmė 
beveik du dešimtmečius. Jam va-
dovaujant, 2009 metais jėgainė 
galutinai sustabdyta.

Reaktorius buvęs saugus dar 
ir todėl, kad ypač atsargiai, rū-
pestingai buvo eksploatuojamas. 
ignalinos, kaip ir Leningrado, 
jėgainės, kaip esančios netoli 
sienos,  priklausė gynybos minis-
terijai ir pasižymėjo ypač griežta 
darbo tvarka, o šalies gilumoje 
veikusios jėgainės priklausė ener-
getikams. Tad ne taip atsakingai 
valdytoje Černobylio jėgainėje 
būtent dėl valdymo klaidos, eks-
perimentuojant su generatoriumi, 
įvyko avarija, tikriau - katastrofa, 
kurios masto bei poveikio aplin-
kai daugelis žmonių nesuvokia 
iki šiolei. Tą nesėkmingą istoriją 
pasakojantis serialas „Černoby-
lis“ labai tikroviškas, viskas vyko 
labai panašiai, kaip ir vaizduoja-
ma, o netikslumus gali pastebėti 
apie atominę energetiką supran-
tantys žiūrovai.

Jėgainė dar galėjo dirbti, to-
kių reaktorių  įprastinis veikimo 
laikas Sąjungoje  - 45 metai, o 
Ignalinoje reaktoriai veikė tik 
pusę galimo laiko. Tad priešlai-
kinis sustabdymas nuostolingas, 
prarasti du dešimtmečiai, be to, 
milžiniškų išlaidų reikalauja iš-
montavimo darbai, kurie tęsis dar 
ilgiau nei dešimtmetį. Branduoli-
nių atliekų tvarkymas – amžina 
problema. Brangūs malonumai, 
kuriuos apmoka Europos Sąjun-

ga. Tačiau reikia suprasti, kad tai 
ir mūsų pinigai...

Gaila, kad priešlaikinis sustab-
dymas ir nesėkmė statant naują, 
saugesnę atominę jėgainę pasi-
baigė nesėkme, o susidariusia er-
dve pasinaudojo Baltarusija. Dar 
daugiau nerimo sukėlė, kad rusiš-
ko tipo reaktoriai veikia visai ne-
toli pasienio su Lietuva, naudoja-
mas Neries vanduo: juo nuolatos 
pildomas didžiulis rezervuaras. 
Jėgainė gerokai arčiau Vilniaus 
nei buvo Ignalina. Bet yra kaip 
yra, o nenutylantis triukšmas tais 
klausimais -  pirmiausia politi-
kos, o ne technologijų problema. 
Reaktoriai pakankamai saugūs, 
nes juos eksploatuoja ne tik Ru-
sijos, bet ir užsienio jėgainės. 

Įdomu, kad tokių reaktorių 
savo elektrinėms žada įsigyti 
suomiai. Tai, ko gero, patys sau-
giausi suslėgto vandens techno-
logijos tipo reaktoriai pasaulyje. 
Pasak V. Ševaldino, kuomet jis 
pakliūna į žurnalistų akiratį, be-
veik visuomet, klausiamas apie 
Baltarusijos jėgainę,  atsako, kad 
negali komentuoti. Mat Astrave 
nebuvęs, su jėgainės darbu nesu-
sipažinęs.

Sužinojęs, kad savo krepšyje 
visuomet nešiojuosi jodo piliu-
lių, kurias, kaip piliečiui, parū-
pino valstybė, senas atomininkas 
nusišypsojo. Atsarga niekuomet 
gėdos nedaro – jodas apsaugos 
skydliaukę, tačiau veik neturės 
jokios reikšmės radiacijos bei 
spinduliuotės poveikiui. Bet, ko 
gero, tų apsaugos priemonių ne-
prireiks, kaimynų atominiai nuo-
tykiai pasibaigs laimingai.

Gyventi Aukštaitijoje patinka. 
Aplink ežerai, pušynai...  Ir dabar 
gyvenąs name ant ežero kranto. 
Kadaise labai mėgo žaisti šach-
matais, daug skaitydavo. Daž-
niausiai klasikinę rusų literatūrą, 
ypač patinka  Tolstojaus kūryba, 
Dostojevskio – „Nusikaltimas ir 
bausmė“, „Idiotas“, kitų rašytojų  
kūriniai, šiuolaikiniai detektyvai. 
Tik ne Marinina, jo nuomone, 
yra kur kas geresnių, bet lietuviš-
kai skaitantiems mažai žinomų 
kūrėjų. 

„Taip seniai sėdėjau prie automobilio vairo...“ – atsiduso 
jau nebevairuojantis Viktoras Ševaldinas. 

Viktorui Ševaldinui priklausantis „atominis devintukas“ ir 
jo šeimininkas su sūnumi Dimitrijumi.    Autoriaus nuotr.


